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Åh, vilken fantastisk fin sommar vi har haft! Jag hoppas att många av er 
båtägare har kunnat vara ute med era båtar och fått njuta av sommaren 
med stor S. Vattentemperatur och härligt varma kvällar som bästa 
medelhavsklimat! Det blir inte bättre än så här. En del seglare har berättat 
om att de har råkat ut för alger i vattnet, modell illaluktande ärtsoppa, vilket 
inte är det som man drömmer om…

Jag jobbar gärna under högsäsongsveckorna då det är härligt att uppleva  
när det är högtryck och puls på marinan. Det är kul att se myllret av 
besökare som det numera är på sommaren. Glassfabriken har lång kö och  
på hamnplanen och bryggan är det fullt av glassätare och kaffesippare.  
På krogens uteserveringar är det packat med matgäster. Fullt med båtar  
i gästhamnen och på tillsalubryggan är det många som tittar på och köper 
båtar. Inne på PIR 19 shoppas det kläder mm. Vid Brohäll Marin ligger det 
travar med båtar, i vattnet och på land, som ska repareras. I affären handlas 
mat mm och båtar köar för att tanka på macken. Glada tillrop om vår fina 
bastu, som så många gillar. Visst, det är lite pyssel och saker och ting som 
behöver åtgärdas under resans gång, men det hör ju till. Vatten som tar slut, 
el-problem, bilar som parkeras in, stopp i avlopp, kodlåssystem som inte 
fungerar, värmeslingor i bastuaggregat som måste bytas pga de inte verkar 
vara gjorda för att användas etc. etc. Listan kan göras lång.
 Det som gör mig besviken är om jag får information om att någon 
kund är missnöjd pga att de inte har fått den kvalitet på service eller det 
bemötande som man kan förvänta sig från oss. För att försöka fånga upp 
detta kommer vi att låta göra en kundundersökning i september.

I detta nr har Ramon Fridén träffat långseglare och övervintrare i Las Palmas 
hamn. Fjellström har skådat efter fåglar och träsktroll i Hemmesta Träsk 
eller Sjöäng. Curre Gelin har bl a tagit båtsäljare och Bullandöföretagaren 
Claes Widelund, Sthlm Marin, på pulsen. Bengt Jörnstedt bidrar med ett 
spännande utdrag ur sin nya bok och jag blev själv tvungen att köpa boken 
för att kunna läsa upplösningen, och det var väl inte meningen…

Vi har nu mycket jobb framför oss med att ta upp alla båtar och i år särskilt 
mycket arbete då vi ska tvätta i princip alla båtar pga de nya kraven från 
myndigheten. Vem vet, om 5 år blir det kanske totalförbud att bottenmåla 
och vad är då våra investeringar i reningsanläggning värda? Vi får väl se vilka 
politiker som står vid rodret och vad de hittar på. Och under nästa år blir det 
dessutom krav på toatank med sugtömning på båtarna…

I år känns det som att hösten med sin klarare luft började onödigt tidigt.  
Men fortfarande kan det bli många fina båthelger och bastun är öppen 
fredag-söndag.

Välkommen upp på torra land!

Fredrik Broms
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ALL BOTTENTVÄTT MÅSTE  
GÖRAS PÅ SPOLPLATTA
I höst måste all 
bottentvättning göras på 
spolplattor och det är inte 
tillåtet att bottentvätta på 
båtens uppställningsplats. 
Förutsättningen för att vi 
ska bottentvätta båtarna 
är att de är målade med 
färg som inte blöder 
och kladdar ner vid tvättning. Gissningsvis handlar 
det om runt 100 båtar som måste ställas upp 
på presenning under båten så båtägaren istället 
kan slipa eller skrapa båten ren så att inga rester 
hamnar på marken. De nya miljöreglerna finns på 
upptagningscirkuläret och på hemsidan och har  
även skickats ut tidigare i år.

BULLANDÖ KROG  
SLÅR REKORD IGEN
Krogen har ännu en gång 
satt försäljningsrekord  
i juli. Temperaturen i köket 
var hög av två skäl. Värmen 

och att det tillagades 1 300–1 400 maträtter per 
dag. En kväll i juli var det som mest 62 sällskap på 
väntelistan, men det beror på att alla gäster kommer 
runt 19-tiden, säger krögare Magnus. Den gamla 
tvättstugan som byggdes om blev en succé.

NYTT TEKNIKHUS FÖR 
RENINGSANLÄGGNING 
SPOLPLATTOR
Vid kaj 4 står nu ett 
teknikhus klart med en 
reningsanläggning som ska rena spillvattnet en extra 
gång efter bottentvätt från våra spolplattor. Detta för 
att klara gränsvärdena på TBT, koppar, igarol och 
zink. Det rena vattnet kommer sedan återanvändas 
för bottentvätt. Återvinning på hög nivå…

FULLT UPP  
PÅ BROHÄLL MARIN
På kajen vid Brohäll Marin har 
det under sommaren travats 
med båtar i behov av reparation. 
Vi har haft många äldre båtar 

där det har varit problem med dåligt bränsle som har 
orsakat att förgasare och ledningar satts igen, och 
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det har även varit svårt att få fram reservdelar, säger 
Göran Brohäll. Vi vill även gratulera Göran som precis 
fyllt 70 år!

NYA TVÄTTSTUGAN 
UPPSKATTAD
Bokningarna på tvättider 
har denna sommar 
varit stor och med 
två tvättlokaler har det gått bra. Den utvändiga 
diskmöjligheten har även blivit uppskattad av våra 
permanenta båtplatshyrare, vilket är glädjande.

STOCKHOLM MARIN
Hos Stockholm Marin har det varit fullt tryck på 
tillsalubryggan. Under högsommaren blev det  
många impulsköp av båt och vi har hittills i år  
sålt ca 120 båtar och på helåret kommer det att  
bli rekord, säger en nöjd Claes Widelund. 

GLASSFABRIKEN 
På Glassfabriken blev 
det av förklariga skäl en 
rekordsommar. Äta glass när det 
är sommar och sol hör till, och 
köerna till den smarriga glassen 
var bitvis väldigt lång. Att vara 
glassfabrikör denna sommar 
var slitigt, berättar fabrikör 
Kenneth. För de som inte kan 

klara sig utan Glassfabrikens goda glass, finns den 
även att få på Kvarnholmen i Nacka under hela året.

RTC HYR UT FLER 
OCH FLER BÅTAR
På RTC är man 
uppåt och hyr ut 
fler båtar än väntat. 
Antal båthyrare från 
Europa har ökat 
ordentligt. Många 
hyr också för att de 
vill prova på båtlivet 
innan de köper båt. 
Det är ju inte alltid som båda  
i ett förhållande eller hela familjen har samma stora 
intresse, säger Lotta.

PIR 19
Försäljningen på PIR 19 påverkas positivt av att det 
är fler människor som rör sig på marinan numera, 
och kommer in till mig också och shoppar, säger 
Madeleine. Höst-REAN pågår nu under helgerna.

BULLANDÖ HANDEL & SJÖMACK
Efter en trög start under maj och juni, blev juli 
jättebra. På macken tankades båtar som aldrig förr 
i högsommarvärmen. Nu är det bara att ladda för 
hösten och båtuppläggningen, avslutar Annelie på 
Bullandö Handel.

NORDIC YACHTS
Mats Runström på Nordic 
Yachts, hoppas att den 
fantastiska sommaren 
färgar av sig på höstens 
båtförsäljning. Kinesiska 
Far East har valt att placera sin demosegelbåtsflotta 
i Europa på Bullandö Marina. Bl a finns 2 st nya 
18-fotare att beskåda och i maj hade de den 
supersnabba 31R på blixtvisit. Nordic Yachts Open 
går av stapeln 6/9.

BÄVER PÅ MARINAN
Vi har fått bildbevis 
på att vattnet har berikats med nya söta vänner vid 
T-bryggan.

VÄRMEN KNÄCKTE MÅNGA 
KYLSKÅP
Mats Ek på Tymar berättar att 
de har bytt ut många kylskåp 
som har gått hårt och tagit stryk 
i sommarhettan. Det var enklare 

förr när man förvarade ölen i riktiga djupa kölsvin…

SHIP SHAPE RIGGAR
Riggmästare Hird 
berättar att de har gjort 
fler översyner i år av 
riggar med rullfockar, 
block, vant, fall etc, på 
båtar som har några år 
på nacken. Fler vill vara 
säkra på att ”grejorna håller” och inte ramlar ner på 
däck, vilket är lätt att glömma när man aldrig mastar 
av, säger Janne Hird.

BULLANDÖBRYGGAN BYGGER
Bryggbyggare Robert, som bygger fina kvalitets- 
bryggor, hoppas vi hinner med att stötta oss en del 
under båtupptagningarna. 

På www.bullandomarina.se uppdaterar vi 
löpande med aktuella händelser. Där kan du boka 
upptagningstid mm, se när båten ska sjösättas, 
väder, webbkamera etc.

BULLANDÖ? 
VADHÄNDERPÅ

AV: FREDRIK BROMS.

Den härliga sommaren går mot sitt slut och det börjar åter bli dags  
för båtupptagning. Gästhamnen har inte varit fullt lika välbesökt  

denna sommar pga att många har valt att tillbringa längre tid längre ut  
i skärgården när vädret och vattentemperaturen har varit så härligt.  

I höst blir det ny ordning pga de nya miljöreglerna för bottentvätt och  
det kommer tyvärr att innebära mer jobb och kostnader för oss och  

för båtägarna. Vi har köpt in ytterligare en stor truck då vi måste köra  
med tre truckar för att hinna med att ta upp alla båtari höst då antal 

 bottentvättar kommer att öka från ca 800 st till ca 1300 st.



BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM
För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka vilken 
vecka du vill ha båten upptagen. Enklast gör du detta 
på vår hemsida www.bullandomarina.se eller genom att 
fylla i bifogade blankett ”Beställning av tjänster”. Ange 
upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt kryssa för 
de eventuella tjänster du önskar köpa till. 
 Om du väljer att boka online på vår hemsida får du 
information direkt om t ex önskad upptagningsvecka 
är fullbokad. Du får då förslag på annan bokningsbar 
upptagningsvecka. Du får därefter en mailbekräftelse på 
din bokning. 
 Väljer du att boka upptagningstid genom att skicka 
in blanketten, bör den vara Marinan tillhanda i god tid 
före önskad upptagningsvecka, då vissa veckor snabbt blir 
fullbokade. Vi bekräftar inte beställningen utan kontaktar 
dig endast om önskad upptagningsvecka är fullbokad och 
bokar då om till annan ledig vecka. Glöm inte att fylla i ditt 
varvsnummer, aktuellt telefonnr dagtid, e-mailadress och 
att skriva under beställningen.Vid upptagning fr o m vecka 
46 utgår vintertillägg.

GENOMGÅNG FÖR UPPTAGNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska du 
kontakta hamnkapten för genomgång för upptagning  
av båten:
•  Du ska tala om vad du har för pallning och i vilket 

område den står i
•  Få information om vid vilken upptagningskaj båten ska 

förtöjas vid
•  Få material för uppmärkning av båt och pallning (se 

n edan)
(Om man hyr pallning behöver man inte fundera på det som 
sägs om pallning, förutom att ”skyltspaden” läggs ombord 
på båten.)

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid 
upptagningskajen!
 Hamnkaptens direktiv om vilken upptagningskaj som 
ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste 
nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt, 
beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp 
båtarna. Det är m a o inte alls säkert att båten ska tas upp 

vid samma kaj som föregående år. 
 För båt som inte ligger vid av oss anvisad kaj debiterar 
vi bogsering/lång landtransport.
 Vid förtöjning vid kaj måste du fendra av ordentligt 
och knyta fast dina förtöjningstampar på ett sådant 
sätt att vår personal förstår att tamparna tillhör din båt. 
Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt) kan 
vi tyvärr inte ersätta.

OM DU VILL VARA MED VID UPPTAGNINGEN
De dagar som man kan välja på om man vill vara med själv är:
•Tisdag eftermiddag •Onsdag, för- eller eftermiddag 
•Torsdag förmiddag eller eftermiddag.

Båt utan bryggplats och som vill lägga båten tidigare på 
marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka, kan 
hyra gästplats för 50% av gästplatshyran.
 Tyvärr kan man inte boka närmare tid än förmiddag
el l e r eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet. På upp-
tagningsdagen måste båtägaren först anmäla sin ankomst 
till resp. truckförare, så att vi hinner få upp båten. För 
kunder som kommer/anmäler sig efter kl 11.00 resp. 
kl 15.00 kan vi inte garantera att båten kommer upp  
un der dagen. Båtägare som är med vid upptagningen ligger 
kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en 
tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten 
körs fram till upptagningskajen. 
 Om Brohäll Marin ska göra avmastning eller MecC h e c k 
på båten måste Brohäll Marin kontaktas om när båten ska 
läggas vid deras servicekaj. Normalt tas båten därefter upp i 
slutet av veckan.

Varvsnr

Markera akter

Varvsnr  
på stötta

Buntband

1000
Skyltspade 

med 
varvsnr

Plastband
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Etikett med varvsnr och namn

anvisningar i samband med upptagning av båt.
2014UPPTAGNINGS CIRKULÄR

forts.

2244
Stig Båtsson

070 -70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara uppmärkt m ed: 
1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern
2.  Plastband för bokad sjösättningsperiod och ev. 

bottentvätt och MecCheck
3. Varvsnummerskylt på pallningen (blå ”skyltspade”)
4. Vid behov utmärkning av logg- och propellerplacering

FRAMTAGNING AV PALLNING
Vaggor och särskilt tung pallning körs fram av last-
maskinföraren – sedan den märkts av båtägaren med 
marinans blåmålade varvsnummerskylt. Skylten ska knytas 
fast på pallningen väl synlig från närmaste väg. Lättare 
pallning som bockar och stöttor tas fram av båtägaren till 
anvisad plats. När båten är uppställd placeras skylten av oss 
på babords aktre pallning/stötta.

 OBS! Täckställningar, stegar och liknande får  
inte finnas i vaggorna. Detta hindrar hanteringen  
och kan lätt bli skadade. Vi ersätter inte skadat material 
som förvaras i vaggorna.

 Kontakta oss om du är tveksam angående din båt  -
pallning. Vid behov besiktigar vi din pallning. Detta 
kan göras på ordinarie arbetstid. Hamnkapten hinner 
oftast inte besiktiga pallningen under helgerna. 
Besiktning av pallningen utförs annars normalt av upp-
tagningspersonalen i samband med att båten tas upp.  
Se pallningsföreskrifter. Marinans pallningsansvar upphör 
lördag kl 12.00 i resp. upptagningsvecka.

SAMMANFATTNING AV BÅTUPPTAGNING
• Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp, plastband
• Pallningen ska vara uppmärkt och i godkänt skick
•  Mantåg med stöttor ska vara demonterat och får inte 

ligga på däck (snubbelrisk). Ev. skada på ej demont. 
mantåg/stöttor ersätts ej.

• Masten och bommen får inte ligga på båten
•  Antenner, sprayhood och detaljer som kan skadas  

eller färgas av lyftband, ska demonteras. (Ev. skada 
ersätts inte)

•  Logg och propeller ska vara rätt utmärkta på båtens 
båda sidor. Indragbara loggar ska dras in. (Ev. skada 
orsakad pga feluppmärkning ersätts inte)

•  Upptagning med mast: demontera bom, aktre 
undervant och ev. backstag

 Kontakta hamnkapten helgen före bokad upp    ta g-  
 ni n g s vecka.

TIDER
Din bokade sjösättningsperiod markeras med plastband:
Tidig:  röda band – omkring slutet april
Mellan: blåa band – omkring 1–15 maj
Sen: gula band – omkring 20–30 maj
”Omkring” innebär att resp. period kan börja tidigare eller 
senare, beroende på vädersituationen. 

Fr o m vecka 45 är val av sjösättningsperiod begränsad, 
oavsett när bokning görs. Material för märkning av båtar 
och pallning finns på hamnkontoret. Vecka 43 är senast 
upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösätt-
ningsperiod.

Hamnkontoret är under upptagningsperioden öppet:
Helger: 09.00–17.00. Efter den 30 oktober enligt anslag.  

BÅTBOTTENTVÄTT – NYA MILJÖREGLER 
All bottentvätt ska fr o m 2014 göras på spolplatta och 
av marinan!  Det är inte tillåtet att bottentvätta båten 
på uppställningsplatsen! Se fullständiga nya Miljöregler 
på hemsidan eller på baksidan av Beställning av tjänster.

UPPTAGNING MED MAST
Om du väljer att ta upp båten med masten på, tillkommer 
en avgift enligt prislista.
 Båten lyfts vanligtvis med truckens båda gafflar 
akter om masten. P g a skaderisk måste bommen och ev. 
backstag (förutom mantåg och sprayhood) tas bort.   
Om båtens undervant går akter om masten måste även 
dessa demonteras. Bommen läggs lämpligen i ruffen. 
 På båtar med genomgående mast kan regnvatten 
komma in genom masten och båten behöver därför 
kontrolleras under vintern så att det inte står för mycket 
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Båtuthyrning
Båtförsäljning

Mastskjul 1 o 3 Marinelektronik

Riggservice

Båttoa-sug

Båt o motorservice

Latrintömning

PVC-hall

Spolplatta

Spolplatta

Spolplatta

Kapellmakeri

Maskinhall

Miljöstation

Café o glassbar

Butik
Dusch, wc, bastu

Grekland

Butik
 Livs
  Krog

Wc

Tvätt

Ångbåtsbryggan

Hamnkontor

Kontor

Båthall

Grind

Vattenverk
Busshpl

Avlopps
reningsverk

Mast-
skjul 2

Mastkran 1 o 3

Seglarbyn

0      50        100m
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Mastkran 2

Båtförsäljning

BÅTBATTERIER
Batterier får man av miljöskäl inte använda som tyngder  
till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna 
ut på marken! Tänk på miljön!
Gamla batterier ställs i batteribehållare i miljöstationen  
för farligt avfall vid reningsverket/wc mitt på plan, tack!

BLÄSTRING
P g a miljöskäl och hänsynstagande till omkringliggande 
båtar är det inte tillåtet att blästra båten på marinan!

HYRA BÅTPALLNING
Motorbåt – Tyresöbocken
Typ Bockbredd  Maxlast/st  Hyra/st 
III 2,0 m  2.000 kg  490:– 
I  2,5 m  5.000 kg  750:– 
V  3,0 m  10.000 kg  1.950:–

Segelbåt – Seaquipstöttan
Typ  Höjd (min-max)  Djup  Hyra/st
SB 3  91 - 137 cm  - 1,25  435:–
SB 2  127 - 173 cm - 1,60  440:–
SB 1  170 - 216 cm - 1,90  450:–
SB 0  206 - 251 cm  >1,90  485:–
Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot  31 - 39 fot  40 fot och längre 
4 stöttor   6 stöttor  8 stöttor

Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på 
båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre 
antal stöttor än vad som anges ovan.

Priser mm på köp av pallning – Tyresövaggan och bockar – 
finns på vår hemsida eller ring oss.

vatten i kölsvinet. Det är också bra att lägga några 
absorbenter i kölsvinet.
 Kontrollera för säkerhets skull villkoren i din 
båtförsäkring om vinterförvaring av båten med masten på.
 Om du väljer att vinterslacka på vanten något varv,  
får du inte glömma att säkra vantskruvarna. Glöm inte att 
spänna ut fallen för att minska ljudet från fallen som annars 
slår mot masten när det blåser. För att täcka båten kan man 
använda sig av både bom och spinnakerbom eller vanlig 
täckställning.

PALLNINGSFÖRESKRIFTER
Pallningens utformning och tillämpning
•  Vaggan ska vara dimensionerad så att den kan lyftas även 

i vaggans stöttor och korsstag med pallgafflar. Kölstege 
eller mittbalk ska vara fastskruvade i vaggans bottenram. 
Klen, rutten eller dåligt konstruerad pallning som 
förstörs i hanteringen ersätts inte och båten pallas istället 
av i hyrpallning.

•  Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER 
samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad i 
förhållande till båtens längdriktning på vaggans kölstege 
eller mittbalk.

•  En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas 1–2 m framåt, 
bakåt eller i sidled av vår personal, max 2 personer, utan 
särskilda hjälpmedel.

•  Om kölbrädor, justerbitar eller säkringsbrädor behövs 
till egen pallning, ska detta finnas. Glöm inte att 
kontrollera konditionen på virke, bultar och spik. 

Pallningstid
Tiden för oss från det att båten hänger över 
uppställningsplatsen tills vi kan släppa lyftbanden på  
den färdigpallade båten beräknas till 10 min. 
Om avpallningen tar längre tid än de beräknade  
10 minuterna pga att:
• pallningen inte är anpassad till båten, 
•  pallningen inte är komplett och i god kondition med 

justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande 
väl smorda,

•  pallningen är i dålig kondition eller har en 
konstruktion som förorsakar försening,

•  vi inte hittar pallningen pga att den inte är utmärkt 
ordentligt eller information om pallningsområde  
inte har lämnats till hamnkapten och vi behöver  
lägga ner extra söktid, debiterar vi extra pallnings- 
tid per påbörjad 10 min period. 

Glöm inte att kontrollera pallningen, även hyrpall-
ning, under vintern!

Ohanterlig pallning
Pallning som enligt vår bedömning är klumpig, tung och 
svårhanterlig debiteras extra. P g a hanteringssvårigheter 
med vagnar, kan dessa inte godkännas. 

Oacceptabel pallning
Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen 
inte kan godtas av oss i samband med båtupptagningen, 
förbehåller vi oss rätten att, utan att först kontakta 
båtägaren, hyra ut lämplig pallning enligt vår prislista. 
Skruvstöttor (1-benta) får p g a olycksrisken inte användas.
 Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ 
Seaquip, får man absolut inte fästa presenningar i 
stöttorna eller i säkringskättingar!

Felplacerad båt
Om båten inte kommer rätt i pallningen och detta be r-
or på att pallningen inte är ordentligt och tydligt märkt, 
att stöttorna är fastrostade eller att ”hus” inte är utmärkt, 
justerar vi inte båtens placering utan kostnad. Justerkostnad 
(om vi kommer åt båten) = kostnad för et t båtlyft.

TÄCKUTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar vi hänsyn till att täck nin-
g en kan gå max 25 cm utanför relingslisten runt om 
för resp. båt. Om båten har täckning som tar större plats, 
”HUS”, måste detta anges i ”beställning av tjänster” och 
märkas ut på båten enligt anvisningar.
Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till A-ställning då vi kilar  
in båtarnas förar mellan båtarna. 

BOENDE I BÅT PÅ LAND
Det är inte tillåtet att bo ombord på upplagd båt (båt på 
land) pga brandrisk mm.

SJÖSÄTTNING VÅREN 2015
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad  
t i ll den sjösättningsperiod som båtägaren bokat  
på hösten. Marinan anger genom brev och på  
hemsidan, dag och klockslag när båten ska sjösättas.  
Båt som inte är klar debiteras flyttnings/extra sjösättnings-
kostnad. 

ELUTTAGEN
P g a brandrisken och elförbrukningen är det inte tillåtet 
att inom uppläggningsområdet ansluta värmeelement. 
Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på 
båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Marinan 
kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen 
risk. Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!

BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:
• Använd godkänd jordad elkabel.
• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.
• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!

VID BRAND I BÅTEN:
•  Se till att Du har fungerande brandsläckare lätt- 

åtkomligt ombord.
•   Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns,  

som står utställda på uppläggningsområdet.
•  Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen  

användas för att bekämpa eld.
•  Vid ett ev tillbud är det snabbheten på den första in satsen 

som är avgörande för omfattningen av en ev brand.
Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter. Kontakta hamn- 
kapten eller någon annan av Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARET (SOS) TELEFON: 112

För större  karta 
se vår hemsida 

www.bullandomarina.se

PRISER OCH AVGIFTER HÖST UPPTAGNING -14
•  Bogsering från bryggplats  

till  upptagningskaj                < 4 ton 510:–      > 4 ton  580:–
• Båt som inte har demonterat mantåg, bom     300:–
• Extra täckutrymme: längd x bredd för större båt

VINTERTILLÄGG
• Upptagning fr o m vecka 46       < 4 ton 500:–
• Upptagning fr o m vecka 46       < 4 ton 800:–

PALLNINGSAVGIFTER
• Extra pallningstid per påbörjad 10 min      250:-
• Ohanterlig pallning            300:–

UPPTAGNING MED MAST
• Upptagning/sjösättning av båt med mast     < 3 ton 375:–
• Upptagning/sjösättning av båt med mast     > 3 ton 625:–

BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck) 
5m. 6m. 7 m. 8m. 9m.  10 m.  11 m.  12m. Exempel

470:- 564:- 658:- 752:- 846:- 940:- 1 034:- 1 128:- 94:-/m

Tillägg för kraftigt beväxt botten        25:–/m
Tillägg motorbåtar: Per drev/utombordmotor     275:–
Reservation: Bottentvätt kan inte utföras vid minusgrader.
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AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

ängs kajen mellan Brohäll och Nordic 
Yachts väntar en raritet – en äkta glassiker 
- det vill säga en glasfiberklassiker. Här 
ligger Bullandös kanske glassigaste båt 
och glänser med nåtat, högblanklackat 
mahognydäck, rak vindruta och gamla 
klassiska, sköna svepande linjer. Stilen  
för tankarna till en gammal fin Riva eller 

Chris Craft. Men denna snygging till båt är en tvättäkta 
svenska, en Marieholm Canberra made in Småland.
Har man tur en fredagseftermiddag kan man få en chans 
att beundra denna glassiker på håll när den lägger loss 
och stävar ut från Bullandö med sin ägarinna Chatarina 
Sundholm/Kippel vid ratten. Har man ännu mera tur, kan 
man stöta på henne innan dess och få veta lite mer om 
denna pärla till båt, som byggdes i de mörka småländska 
skogarna 1964 – 1968 i bara 150 exemplar. 

– Jag köpte min Canberra 1997 av Per Sandin,  
mormors bror till Pontus Sandin som jobbar på Bullandö. 
Per hade ägt den från början, fick jag veta. Men det var 
en slump att det blev just Canberran, jag ville ha en egen 
båt och tillfället dök upp. Plus att jag tyckte den var snygg 
och att den passade bra för mina behov av transporter och 
dagsutflykter från familjens sommarställe i skärgården.

Vanligaste kommentaren jag får är: Oj, vilken fin båt. 
Och det värmer såklart.
Det fina däcket i mahognyplywood blev emellertid 

fuktskadat och fult med åren. Efter förslag från expertis 
lämnade jag ifrån mig båten för att få det åtgärdat. 
Det gjordes även ett reportage i tidningen ”Praktiskt 
Båtägande” samtidigt som däcket renoverades.  
Likväl släppte det igen på vissa ställen och måste fixas  
på nytt förra vintern.

Tyvärr har jag sett i sommar att det kommit nya  
mörka märken under lacken, så hoppas inte detta 
betyder en ny renovering. Jag har fått höra att  

det är lättare sagt än gjort, att använda epoxi, som här. 
Kanske är vanlig båtlack bättre? Enligt Chatarina är  
hennes Canberra väldigt lätt att köra, vilket hör ihop  
med att bottenformen är ganska flack – bara 10 grader 
jämfört med det dubbla för moderna snabba båtar. 

För vänner av båtnostalgika är Chatarinas Canberra 
mumma. Föregångsmodellen hette Sweet Sixteen, 
ofta kallad söta, ibland svettiga Sixten, i folkbåtmun. 

Den modellen togs till Sverige från USA och blev starten  
för en av Sveriges första stora båtindustrier – Marieholms 
Bruk i Hillerstorp. 

Båtnostalgiker som söker på nätet kan få hela 
historien om hur det gamla sviktande järnbruket  
gick över till plastbåtar på 1950-talet och hade  

flyt in på 1970-talet. Men också hur det anrika Marieholm 
efter sammanslagning med två andra båtfabriker dog  
av fusionssjuka.

Chatarinas Canberra är med andra ord en fin 
representant för 1960-talet, en tid när köplusten  
för plastbåtar knappt visste några gränser.  

Sweet Sixteen slog säljrekord tack vare sina snygga 
former och byggdes i hela 700 exemplar, trots att 
gångegenskaperna var rena katastrofen ”Båten har  
en benägenhet att åka rakt fram vid sväng i planande fart” 
hette det i tester. I skenet av de dåliga egenskaperna  
kom Canberra med djupare botten och högre fribord.

Trots bättre botten och modernare former med rak 
ruta, gjorde Canberra ingen succe´och såldes som 
sagt bara i 150 exemplar på fyra år. Kanske var skälet 

att det inte längre var på modet i plaståldern med trädäck? 
Chatrinas exemplar levererades 1966 och är med andra ord 
en av de sista som byggdes.

Den åsikten kan Chatarina hålla med om efter all 
renovering av mahognydäcket som fått göras.  
Ändå vill hon inte byta båt. Det känns speciellt att 

äga min Canberra, jag får bud från folk som vill köpa den. 
Men jag tackar nej, varpå dom säger att jag ska ringa så 
fort jag ändrar mig, berättar Chatarina med den stolthet, 
som utmärker ägare till klassiska båtar.

FAKTA MARIEHOLM CANBERRA
Längd  4,70 m
Bredd  1,85 m
Fribord  0,61 m
Akterspegelhöjd 0,51 m
Vikt   ca 340 kg
Byggd  1964 – 1968
Antal  150 ex
Byggare  Marieholms Bruk,   
   Hillerstorp
Ägare  Chatarina Sundholm/Kippel

BYGGSÄTT:  
Skrov i glasfiber, däck och inredning i 
mahognyplywood i marinkvalitet. Sufflett 
och lanternor standard. Goda stuvutrymmen 
under skarndäck och akterdäck. De mjuka, 
skålade sätena är vända rygg mot rygg,  
lätta att fälla och ger två 1,80 m bäddar. 
Canberra är osänkbar och vindrutan är av 
härdat kvalitetsglas (S-glas). Motor 30 -90 hk. 
Pris 7 500 kr. (Båtsalongen 1967)

CHATARINAS

CANBERRAEn äkta            glassiker

Chatarina Sundholm bakom 
ratten på sin fina Canberra

”Stilen för tankarna  till en gammal fin Riva  eller Chris Craft”

Behaglig vy med det blanka däcket...

Canberrans akterskepp

O
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BAKGRUND: Vi seglar 42-fotaren Big Shadow, en av tre 
båtar i det svenska Admiral’s Cup-laget. Efter drygt två 
dygns segling, vid 18-tiden på måndagen, skickar BBC 
överraskande ut en extra väderrapport där man varnar för 
storm inom sex timmar. Vid 22-tiden ökar vinden snabbt. 
Stormen slår till med full kraft; vi tar in alla rev i storen  
och går direkt från genua 1 till 4:an. I sydvästlig vind på 
25 m/s och höga sjö ligger vi precis upp Fastnet Rock för 
babords hals. Vi rundar fyren på den lilla klippan 01.25  
på natten. Vi har en framskjuten position och full kontroll 
på vår båt. Andra har det värre. 

N
är jag kom ner från min vakt  
vid tretiden på natten var stämningen 
spänd. Några man hukade kring 
navbordet, och ljuset från den lilla 
lampan föll på allvarliga ansikten  
när de lyssnade på radion. Hasse  
såg på mig, och jag märkte att han 
var skakad.

– Fy fan, Benga, det här är för djävligt. Det är massor  
med båtar som håller på att sjunka. Folk dör därute...
Det var första gången jag sett den store, gode och glade 
Hasse Landén så tagen under våra många år tillsammans 
på sjön. Jag förstod snart varför. Radiotrafiken kunde ge 
vem som helst gåshud. 

Det rådde full kalabalik ute på havet, och alla som  
var i nöd utnyttjade sin livlina till räddningen – 
radion. Många av anropen var nästan omöjliga att 

uppfatta för oss, men vi hörde tydligt att de uppfångades 
av Morningtown och Overijssel, som med sina kraftfulla 
sändare och mottagare befann sig mitt i fältet och styrde 
en stor del av den enorma sjöräddningsapparat som drogs 
igång redan timmarna efter midnatt. 

De skrämmande radiosändningarna gav en ny 
dimension åt vår egen situation ombord på 
Big Shadow. De båtar vi seglade var inte några 

ointagliga fästningar. Naturkrafterna som var herre på 
täppan, inte vi seglare som utmanade väder och vind och 
varandra i en tävlan runt en bana på havet. Det var en 
egendomlig insikt som grep oss när vi stod där runt radion 
nere i den mullrande, skakande båten; medan vi forsade 
fram i högsta fart mot Scillyöarna gick andra seglare under 
i mörkret och vågorna runt omkring oss.

Uppe på däck skymtade vi ibland ljuset från en 
lanterna när skuggan av en båt plötsligt dök upp 
i en vågdal i lä. Ibland fick vi intryck av att den 

båt vi såg låg upprätt utan krängning, med alla segel 
nertagna. Alldeles bortsett från kollisionsrisken, som var 
överhängande och förenad med livsfara, kunde vi inte annat 

Måndag kväll den 13 augusti 1979 befinner sig trehundra segelbåtar på Atlanten  
mellan England och Irland. De seglar Fastnet Race och har räknat med kuling.  
Men de möter en svår storm – som växer till orkan. I sin nya bok Vinden är fri  

berättar Bengt Jörnstedt om infernot då femton kappseglare miste sina liv  
i vinden och vågorna. Här följer ett utdrag ur kapitlet ”Fastnet Race 1979”. 

AV: BENGT JÖRNSTEDT. 

forts. nästa sida

än undra vad som hände med de båtar vi passerade. Var de 
i trångmål, hade besättningarna övergivit dem? Medan vi 
forsade vidare i natten tänkte vi på de seglare som befann 
sig i de allra minsta båtarna.

Timmarna kring gryningen nådde stormen – eller 
orkanen, vid det här laget – sin kulmen. Samtidigt 
som vinden ökade under nattens sista timmar vred 

den ytterligare upp mot väst och träffade oss alltmer 
akterifrån, vilket gjorde att vi trots allt kunde fortsätta  
bära de segel vi haft uppe hela natten. Med tre rev i storen 
och genua 4 dundrade Big Shadow fram i sjöarna i en 
stadig fart på ungefär 10 knop, och under många timmar 
hade vi inga större bekymmer med att hålla henne under 
kontroll. Vi hade ofta ett kompakt lager av vatten som 
sköljde över däck, och ibland krängde vi omkull hårt i en 
våg, men vi var aldrig verkligt illa ute. Vi kunde pressa på 
för fullt, trots ovädret.

I efterhand har jag blivit på det klara med att vi förde 
mer segel än någon annan båt som jag hörde talas 
om, ända från stormens begynnelse kvällen innan och 

fram till gryningen. Vi seglade så fullt det gick med tanke 
på vindstyrkan, och ända från rundningen av Fastnet 
Rock måste vi ha haft mellan 2 och 4 knops högre fart än 
praktiskt taget alla andra båtar av någorlunda jämförbar 

storlek, som undantagslöst verkade ha seglat med bara ett 
segel uppe när vi hade två. Trots ovädret och allt elände vi 
hört på radion kappseglade vi fortfarande. Men i gryningen 
började också vi få problem att hålla Skuggan på kurs.
Under nattens sista timmar bröt sjöar lite snett akterifrån 
regelbundet in över däck, och det hände att vår båt vräktes 
omkull och hasade på sidan i det fradgande, vita skummet 
på vågtopparna. Men ändå var det inte så mycket sjöarna 
som gjorde henne oregerlig, som vår segelföring som  
nu började bli alltför generös. Vinden hade sådan styrka  
– över 30 m/s – att Big Shadow inte gick att hålla på kurs, 
trots att den sanna vindriktningen låg långt akter om tvärs, 
och trots de små segel vi hade uppe. Även när vi släckte 
max på storskotet vände hon sakta upp i vinden utan chans 
för rorsman att hålla emot. Riggen skakade fruktansvärt 
när Skuggan obönhörligt pressades upp mot vindögat, 
samtidigt som hon långsamt rätade på sig och tappade 
all luft i seglen. Där blev hon liggande i 10–15 sekunder, 
nästan utan styrfart, innan rorsman lyckades bända ner 
henne på kurs igen. Det började bli hög tid att minska  
segel ytterligare.

En av våra större amerikanska konkurrenter, 46-fotaren 
Aries, upplevde samtidigt liknande svårigheter. Hon 
hade rundat Fastnet Rock strax efter midnatt bland 

de första Admiral’s Cup-båtarna  och under nattens gång 

DEN 
STORMEN

värsta



kontinuerligt mött allt svårare förhållanden. Vid femtiden  
på morgonen, när hon befann sig ungefär 50 distans-
minuter från ’the Rock’ – och ca 15 framför oss – bröt  
sjöar över henne varje minut. Trots att hon bara  
seglade med stormfocken satt surfade hon i så våldsam 
fart när hon styrdes ner från vågbergen att ”rodret  
började vibrera, först lågt, men efter hand med ett tjut 
som från en jetmotor”, enligt navigatören Dave Kilponen. 
Ännu längre fram på kursen mot Scillyöarna hade den 
legendariske havskappseglaren och America’s Cup- 
segraren Ted Turner liknande problem. Ända sedan  
midnatt hade hans 61 fot långa Tenacious seglat utan 
storsegel, med bara genua 4 satt, men ändå drabbades 
båten av ett par svåra omkullskärningar.

Ombord på både Tenacious och Aries hade man  
alltså valt att ta ner storseglet för att hålla kontroll 
på sina båtar. Det var just denna åtgärd vi själva 

beslöt att vidta när situationen började bli ohållbar under 
nattens sista timme.

Jag kommer aldrig att glömma den syn som mötte  
mig när jag sköt upp ruffluckan och såg ut över havet 
den morgonen... Det svaga gryningsljuset höll på  

att ge vika för en gråkall dager, och för första gången gick 
det att se stormen. Synen var överväldigande – vi seglade  
i ett vindpinat bergslandskap i ständig rörelse.

Vågor, bokstavligen höga som flervåningshus,  
tornade upp sig i lovart. Så långt ögat nådde 
skummade havet vitt när vågtopparna bröt i väldiga 

kaskader, och det formligen rykte om vattnet när vinden 
grep det turbulenta ytlagret och blåste det ut i luften.  
Att vända ansiktet mot vinden var direkt plågsamt. Ovanför 
oss jagade låga, trasiga moln fram i rasande takt och 
förstärkte intrycket av väldiga naturkrafter inbegripna i ett 
spel där vi människor egentligen inte alls hörde hemma.

14 15

Foto: Fastnet Rock (sid 311):
Havskappseglingens mest  
omsusade rundningsmärke –  
Fastnet Rock.Barry Pickthall/PPL

Bengt Jörnstedt var i 
många år chefredaktör 
och utgivare av 
tidningen Segling 
och har skrivit flera 
böcker om seglare 
och segelbåtar. I sin 
nya bok, Vinden är fri 
– Mina äventyr under 
havskappseglingens 
guldålder, berättar 
Bengt Jörnstedt 
om höjdpunkterna från de stora 
internationella tävlingar han seglade 
under 70- och 80-talet, men också om 
vinster – och förluster – i Gotland Runt.

Se mer på hemsidan www.vindenarfri.se

Karta (sid 310 i boken): Den 600 sjömil långa klassikern Fastnet Race startar i Cowes på Isle of Wight och följer engelska kusten ner till Land’s End. 
Därifrån är det ca 170 sjömil till rundningen av Fastnet Rock. På vägen tillbaka rundas Scillyöarna, målgång i Plymouth.

Foto på seglande båt  (sid 299 i boken): 42 fot långa Big Shadow var 
en årsny racer ritad av Doug Peterson och byggd av Baltic Yachts. Vi 
seglade henne på nio man och var kanske på väg mot seger i Fastnet 
Race när ödet drabbade även vår båt.

O
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FÖRETAGARE PÅ BULLANDÖ 8

F
å på Bullandö missar en titt på 
salubåtarna hos Stockholm Marin. 
Antingen kastar man en blick på 
salubåtskyltarna på kontorets långsida. 
Eller också strövar man ut på salubryggan 
och studerar de cirka 40 båtar som oftast 
visas. Många drömmer, men får på samma 
gång koll vad drömmen kan kosta eller  

vad egna båten står i. Eftersom många av båtarna skyltas 
som sålda, verkar den gängse uppfattningen om att 
motvind råder i båtbranschen inte stämma. Claes Widelund 
och hans medmäklare har sålt över 100 begagnade båtar  
– i år. Igen!

Vad är hemligheten med Stockholm Marin?
– Rätt båtar till rätt pris i bra skick. Och att vi  
alltid står till tjänst omgående ifall fel uppstår, 

förklarar Claes. Som bevis berättar han samma dag som  
vi träffas, att han har hämtat en båt på trailer och kört 
den till Bullandö för fix. Den rappa servicen fick kunden 
att nästan baxna av förvåning. Han hade väntat sig 
motsträvighet. Nästa förklaring till att det går ganska bra 
för Stockholm Marin kan vara att Claes, trots sin relativt 
unga ålder, har god erfarenhet. Han vet hur en köpare 
blir nöjd. Hans företag må vara det yngsta på Bullandö, 
etablerat 2012. Men Stockholm Marin är i praktiken 
fortsättningen på Eriksson Marine (2010 – 2011) och RTC 
Båtförmedling (1968 – 2010) innan dess.  

Claes var dessutom med 2010 på Erikssons tid,  
även om han sålde mest från firmans kontor i Solna. 
Bullandö blev hans naturliga och effektiva plats  

att förmedla båtar på, först när kompanjonerna delade  
på sig och Claes blev sin egen för två år sedan.
– Det var mitt båtintresse som ledde mig in på att sälja 
båtar. Första jobbet var på storsatsande Huges Marina, 
en bra plats att lära sig att ta folk på. När den firman 
upphörde 2010, blev jag delägare i Eriksson Marine, som 
fanns Bullandö. Tidpunkten var lyckad då RTC ville sluta 
med båtförsäljning och koncentrera sig på uthyrning.

Jag ångrar inte mitt yrkesval, tycker att jag har världens 
bästa jobb. Hyresvärden och läget på Bullandö är bra, 
kunderna många och trevliga. Det är mycket jobb 

förstås med öppet varje dag under säsongen. Men jag har 
bra hjälp av Sven, som är min bäste kompis pappa. Och av 
Johan, Ragnar och Erik, tre unga duktiga grabbar, berättar 
Claes i en paus i strömmen av kunder.

Kanske förklaringen till framgången också ligger i 
vanligt vett? För den som ringer Stockholm Marin  
och får upptaget, finner att Claes strax ringer upp. 

Inget konstigt med det kanske, men likväl inte vanligt och 
ett bra vittnesmål om hur vaken Bullandös kanske mest 
drivne säljare är på att ta folk.
– Med den efterfrågan som varit i år, gäller det att följa 
upp alla samtal för att få in båtar. Målet är som sagt cirka 
40 båtar vid bryggan, mindre motorbåtar på ena sidan, 
segelbåtar och större motorbåtar på den andra. Och som  
i en godisbutik ligger de minsta/billigare först och de 
större/dyrare längre ut. 
– Tanken är att det ska vara lätt att få en överblick och bli 
köpsugen. Jag brukar skämta och säga att ”ögat äter”,  
som betyder att skicket måste vara inbjudande, inget får 
vara trasigt eller skamfilat. Denna inställning leder till att 
jag tackar nej till båtar, som inte håller måttet. 

Allt fler förväntar sig fint skick, de vill inte hålla 
på med underhåll, plus att jag måste och vill stå 
för reklamationer. Alltså gör jag mycket för att 

undvika klagomål. En god hjälp är den funktionskontroll 
besiktningsmannen Conny Zetterberg gör på alla båtar.  
Den kostar inget extra. ”Nöjda kunder är bästa reklamen”, 
låter som en klyscha, men den stämmer, anser Claes.
Den som kliver in på hans inbjudande kontor blir därför 
omgående serverad gott kaffe och får slå sig ner i 
”kammaren”, den inre delen, som är skild från ”förstugan” 
/kundmottagningen. Intressant för en köpare eller säljare är 
också att i den yttre delen sitter Claes & Co, varpå besökare 
får snabbkontakt. Och de är lätta att känna igen på sina 
stilenliga blåvitrandiga sjömanströjor. 

Ofta står de på verandan, eller visar en båt, eller tar en 
provtur med sådana som signalerar att de vill köpa.  
Sällan verkar stiltje råda på Stockholm Marin.
– Vilka trender råder i år? 
– Lägre priser än för tre år sedan. Många som ville sälja  
då, godtog inte prisbilden. I år har de insett att om de  
ska sälja, måste priset vara rätt. Det sätter vi tillsammans, 
baserat på aktuellt utbud, tidigare försäljningar, båtens 
ålder, utrustning och skick. 

Fler har sökt en daycruiser på 7 – 8 meter för cirka  
300 000 kronor, gärna från 2007 eller senare och 
möjlig att övernatta i. Gamlingar – 1990-talare och 

äldre - efterfrågas inte. I år har vi som en följd sålt fler 
dyrare båtar och av kända märken. Köparna vet vad de vill 
ha och vad de får. Aquador och Nimbus, men även snygga 
CE-märkta amerikanska båtar är gångbara.

På segelsidan gäller en liknande trend – nyare båtar  
av känt märke till rätt pris är efterfrågade.  
Udda och äldre båtar backar folk på. Populärast  

är 32-37 fotare med två akterkabiner, säger Claes. 
Förbipasserare kan följa hur det går på Stockholm Marin. 
Många som ska ut med båten och bunkrar i Annelies affär, 
eller laddar med en macka på Glassfabriken, studerar 
saluskyltarna eller spanar ut mot bryggan. Ibland  
verkar en del båtar ligga ett tag, vilket leder till frågan: 
Vilken säljpolitik har Claes?
– Säljer vi inte en båt, kostar det inget för ägaren.  

Men kommer inga bud på en månad ringer jag ägaren  
och frågar om han vill sänka priset. Visst vill vi ha 
omsättning, men nöjda säljare är lika viktigt som nöjda 
köpare. Jag vill att kunderna kommer tillbaka och det  
går bättre om de fått bra hjälp, säger Claes övertygande. 
Blir det rea i höst? Den frågan är föranledd av de röda 
lapparna tidigare år.
– Jag gör en drive en helg, där ägarna sänker sina priser 
inför upptagningen. Samtidigt sänker jag provisionen.  
Det har fungerat förr och gör det säkert i år igen.

En sista fundering kanske gnager en båtägare efter 
en sommar som den gångna: Hur vore det med ett 
båtmäkleri ungefär som en husmäklare? Då kunde 

ägaren använda sin båt tills en spekulant dyker upp.
– Alla har sin affärside – min är att ha kontor och brygga  
på Bullandö. Skälet är enkelt – mitt system fungerar. 
En del kommer förbi och blir köpsugna när de ser vad  
som finns. De kan gå ombord, känna, prova och informera 
sig av oss som säljer, förklarar drivne Claes. 
– Vad gör du om vintern när det är stängt på Bullandö?
– Hämtar andan kort, håller sedan på med upptagningar 
och förvaring hos kolleger.
Och håller kontakt med kunder för att som i år, få en  
tidig start. Då är det bra att ha många båtar på väggen 
och på webben. 
Utöver det åker jag runt, köper och säljer båtar, så det är 
sällan stilla, avslutar mannen med Bullandös mest besökta 
brygga och smidigaste säljstil.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

STOCKHOLM MARIN
PÅ BEGAGNATBra
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Båtmäklare Claes Widelund, Sthlm Marin, med salubryggan i bakgrunden, går mot nytt säljrekord i år.

”Jag vill köpa båt..!”
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T
idigt en morgon i början på juni i år 
möter Tom Arnbom, som till vardags 
arbetar på WWF, upp tillsammans med 
min fågelskådarkompis Bosse Eriksson 
och mig vid ”Träsket” och som korrekt 
ska benämnas Hemmesta Sjöäng. 
Tom är en av projektledarna för att 
återställa den naturliga våtmarken från 

Hemmesta vägskäl bort mot Ploglandet. Hela området 
från Torsbyfjärden via Hemmesta mot Ploglandet, Älvsby, 
Evlinge till Saltarö har en mycket intressant historia med 
mycket fornlämningar och var under vikingatiden både 
en bosättningsplats och sjöväg ut mot Älgö fjärd men 
p.g.a. landhöjningen är denna sjöled helt borta idag. Hela 
området har även varit och är en naturlig ”barnkammare” 
för lekande gädda, öring m.fl. fiskarter samt rast- och 
häckningslokal för såväl vadare, sjöfågel, tättingar, sångare 
m.fl. arter. 

Hemmesta Sjöängsprojektet initierades redan för 15 år 
sedan då Svenska Kyrkan ville göra ett friluftområde där 
och restaurera sjöängen som legat i träda p.g.a. dikning 
för åkermark sedan över 50 år tillbaka. Kommunen visade 
inget större intresse och Försvarsmakten hade stora 
intressen och nedlagda ledningar där varpå idén rann ut i 
sanden eller rättare sagt i diket…

Under våren 2011 ansökte Värmdö Kommun om ”Bidrag 
för Hemmesta Sjöäng – rekreation för fågel, fisk och 
människa” hos Länsstyrelsen. Inför det aktuella projektet 
bildade Värmdö Kommun tillsammans med WWF och 
Trafikverket en projektgrupp tillsammans med kompetenser 
inom naturvård, friluftsliv, fågel- och fiskbiotoper och 
våtmarksrestaurering med huvudsyfte att förbättra 
förutsättningarna för vandrande fisk, fågellivet, grodor och 
friluftslivet samt att förhindra översvämning som de senaste 
åren varit ett stort problem på gång- och cykelvägar 
i området under vårarna. Projektet kom igång och 
kontakter togs med både markägare och ideella föreningar, 
Sportfiskarna, Wermdö Ornitologer, m.fl., som visade sig 
vara villiga att ställa upp på ideell basis. Olika markavtal 
skrevs med respektive markägare på mellan 10 & 40 år för 
upplåtelse av berörd mark. Även djurhållare kontaktades 
och ett par av dessa har visat intresse att ha betesdjur 
där för att hålla landskapet öppet. Projektet börjar i år 
2014 bli färdigställt med nya gångvägar runt Sjöängen, 
utsiktstorn på strategiska platser, fiskdämme för vandrande 
och lekande fisk samt små fågelöar i sjön, stenrösen och 
virkeshögar för häckande fågel. 
 
”Men jag har ju bara sett några gräsänder där när jag åkt 
förbi..” sa en kompis till mig som passerar där dagligen i 
sin bil. Tom berättar entusiastiskt för oss hur projektet har 

”Vad är det för ett stort  jakttorn som någon har byggt  vid träsket i Hemmesta?”

AV: JAN FJELLSTRÖM. FOTO: BISTER OCH TOM ARNBOM.
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Projektledare 
Tom Arnbom

Rörhöna Småspov Snatterand

Enkelbeckasiner

Fyrfläckad trollslända



20 21

drivits sedan starten med både problem och möjligheter 
och mycket kreativt tänkande mellan en mängd experter 
från både Värmdö Kommun, kommersiella bolag och de 
inblandade ideella föreningarna. Projektet fick en s.k. 
pangstart. Trafikverket lade ut grus och sten i bäcken ut 
mot Torsbyfjärden och Sportfiskarna började bygga ett 
fiskdämme mot sjöängen. Detta gav direkt resultat med 
att stor havsöring kom upp i bäcken för att leka samt att 
gädda, abborre m.fl. arter också sökte sig upp i sjöängen. 
Gäddan överraskade mest då stora s.k. isgäddor kom upp 
tidigt och chansade medan isen fortfarande låg och före  
de s.k. lövgäddorna som leker senare på våren. 
I våras beräknades antal gäddyngel till c:a 100.000. Under 
leken kan man dagligen se ett par fiskgjusar som har fått 
ett ”dukat smörgåsbord”. En mängd olika insektsarter som 
olika myggor, flugor och framförallt trollsländor har även de 
fått sina ”barnkammare” tack vare restaureringen. 

”GRÄSÄNDERNA” DÅ? 
Med en bra handkikare och en bra tubkikare duggar det 
tätt med olika fågelarter både i vassruggarna och på land, 
bara man vet var man ska spana på och efter vad som 
kan vara sannolikt för den typen av våtmark. Bra kikare 
och bra hörsel är en fördel. Både Bosse och Tom som är 
bra på fågelläten hörde en rörhöna direkt när vi anlände 
till ”Jakttornet”. Fågelbeståndet har ökat med 20 % från 
c:a 100 sedda arter innan restaureringens början bara på 
det första året. Bland häckningsarterna finns idag bl.a. 
tofsvipa, svarthakedopping, enkelbeckasin, rörhöna, kricka, 

snatterand m.fl. sjönära fåglar samt stenskvätta,  
törnskata, skogssnäppa och mindre hackspett i skogs-  
och ängsmark samt en mängd sångare och näktergalar 
uppe vid buskagen vid Poglandet. Rovfågel som havsörn, 
ormvråk och i förkommande fall, lärkfalk, ses dagligen.  
På vår- och höststrecken kan vad som helst av rastande 
fågel ”dimpa ner”. Förra året var en mindre strandpipare 
där stationärt några dagar och i år rastade några 
småspovar en kort stund där på sin väg upp till våt-
markerna i Norrland. Tyvärr försvann brun kärrhök från 
området då några av deras favoritträd höggs ner, men 
det är bara att hoppas att paret hittar tillbaka till sina 
gamla jaktmarker när allt är färdigrestaurerat. Tom och 
jag har skojat om när en raritet typ härfågel e.l., larmas 
ut på Club 300 eller på vårt interna SMS-system bland 
Wermdöornitologerna och det kanske kommer 300-400 
fågelskådare. Med de begränsade parkeringsmöjligheterna 
runt Sjöängen kommer det att bli en fin logistikövning…

”JAKTTORNET DÅ?”
För att citera Tom. ”Detta är Sveriges enda kombinerade 
fågel- och fisktorn”. På våren kan man kombinera fisk- 
och fågelskådning samtidigt. Bland de största gäddorna 
som leker nedanför tornet kan man se upp till 10-kilos 
hongäddor och samtidigt fiskgjusen som dyker och tar de 
betydligt mindre hangäddorna på 3-4 kilo. 

Ett hellyckat projekt i samverkan för ”rekreation för fågel, 
fisk och människa”.

Celebert besök i
GÄSTHAMNEN

Celebra Bounty Mobile är en 56 fots Herreshoff ketch  
byggd 1931, renoverad 2006 av anrika Waldeyds Båådeverft i Danmark.  

Mått: 17,30 m lång, 3,96 m bred men bara 1,98 m djup.  
Ritad av L Francis Herreshoff som en mindre version av amerikanska  

omtalade Ticonderoga även kallad Bg T. Den vackra båten är i ett  
fantastiskt fint skick och ägs av Michael Schmidt, tidigare ägare  

av Hanse Yachts. En liknande ketch finns till salu för 900 000 USD.

O

Mindre hackspett Tofsvipa

Svarthakedopping Mindre strandpipare

Törnskata

och när storfiskaren tar i...

Fågelskådartornet
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Hamnen i Las Palmas på Gran Canaria, är sedan många 
år träffpunkt för svenska seglare. Många har till och med 
bosatt sig här för gott, i sina båtar. Och varför inte:
– Här är varmt och skönt. Hamnen är utmärkt och det 
sociala livet är behagligt och väl tillgodosett, man lever ju 
i en värld av likasinnade. Det är verkligen ett annorlunda 
båtliv, säger pensionären Christer Johansson. Han bor 
tillsammans med hustru Siw i sin fransktillverkade 
havskryssare ”Crystal Magic” av märket Oceanis 36, i 
fritidsbåthamnen i den kanariska huvudstaden Las Palmas.
– Förra hösten gick vi ut genom Gibraltar sund efter att vi 
slussat oss igenom det europeiska kanalsystemet, jag lovar 
att man blir slusspecialist då man går kanalvägen. Väl ute 
ur häxkitteln Gibraltar sund, satte vi kurs mot sydväst. 
Sedan hade vi fem dygns härlig segling i ljumma lagom 
brisar. Kom först till den vackra ön la Graciosa just norr om 
Lanzarote. Därifrån gick vi ner till Las Palmas. Och där har 
vi sedan dess legat.

Det är inte första gången Christer, med rötter i 
Värmdö utanför Stockholm, är ute på Atlanten.  
Han har tusentals distansminuter i benen och 

han har haft flera båtar och långseglat sedan i slutet 

av åttiotalet, och varit ända ner i Brasilien på egen köl. 
Naturligtvis har han även gjort några vändor över  
till Västindien. Övervintrade redan under nittiotalet i  
Las Palmas.
– Har lärt känna många trevliga seglare från Skandinavien 
genom åren här nere. Flera av dem ligger fortfarande kvar 
sedan jag mötte dem på 90-talet.

Ett trettiotal svenska båtfamiljer, många pensionärer, 
har i dag sina båtar mer eller mindre förankrade i 
Las Palmas under hela året . De flesta åker hem till 

Sverige under sommarmånaderna. 

GOTT OM BECKBYXOR
Vi lämnar Christer och på bryggan möter vi Hans. Han 
har en burk fernissa i handen. Håller på att snygga till 
trädetaljerna i sin Allegro 33:a ”Monami”. Han hör också till 
de verkliga beckbyxorna som legat många år i Las Palmas 
och som tidigare beseglat de sju haven.
– Jo, jag har korsat Atlanten några gånger, säger Hans.
Han har själv byggt sin Allegro, i Nyköping på åttiotalet. 
Det har blivit många tusen distansminuter med båten på 
främmande vatten sedan dess.

De kommer från norr, över den nyckfulla och farliga Biscayabukten.  
De kommer från den västindiska övärlden. De kommer ner för Europas floder,  

och de hamnar i Svarta Havet eller Medelhavet, för att så småningom  
poppa ut genom det besvärliga Gibraltar sund.  De är svenska långseglare,  

många är också pensionärer, och deras mål ligger fem grader norr  
om kräftans vändkrets, på en ö ute i Atlanten – hamnen i Las Palmas!

– Jag seglade runt i Västindien under cirka fyra år. Här i 
Las Palmas har jag legat till och från under de senaste 
tjugo åren.  Främst därför att det är en billig och bra hamn. 
Att det sedan är si och så med servicen får man ta med 
en klackspark. Sedan 2007 har jag haft båten permanent 
förtöjd här. Åker hem till Sverige ett par sommarmånader 
varje år. Det gör de flesta långliggarna här. 
– Hamnen ligger ju i princip mitt i en storstad. Nära till allt 
man behöver. Lätt att handla och lätt att få tag i grejor till 
båten och annat nödvändigt. Nackdelen är att man ibland 
kan få del av storstadsproblemen i form av stölder och 
vandalism. Men det är faktiskt inte något stort problem.

HAR TAGIT ETT FRIÅR
Stockholmaren Ola Lindergård dök upp i hamnen. Han 
är lärare och har förhandlat sig till ett friår. Det har han 
utnyttjat till att långsegla med sin 40 fots stålbåt mestadels 
ensam. Men via facebook har kompisar kontaktat honom, 
rest ner från Sverige till bland annat England och Portugal, 
och hoppat ombord för att vara med ombord vissa sträckor.
– Har varit ute sedan i juli-2013 och åter satt kursen mot 
Sverige i sommar. Har trivts väldigt bra den tid jag legat i 
Las Palmas. Hade nog planer på att gå över till Västindien, 
men det är långt när man har begränsat med tid. Och man 
ska ju tillbaka över Atlanten också.

GIFTE SIG I LAS PALMAS
”Julia” är en 41 fots Hallberg/Rassykonstruktion. Bengt 
Lind, bördig från Skara, köpte båten på Bohus-Malmön 
1994. Han bytte motor och lade ner många, många timmar 
på att göra båten shipshape för Atlantsegling. Seglade över 
till Västindien, kom tillbaka via Azorerna och gjorde sedan 
Medelhavet under några år. ”Julia” ligger sedan sekelskiftet 
mer eller mindre permanent i Las Palmas.
– Ibland gör vi veckoseglingar till någon av Kanarieöarna, 
men vi håller oss här i arkipelagen, säger Bengt.
– Jag bor på båten under vintern, men åker hem kortare 

perioder för att sköta mina affärer. Min hustru Mona är 
sjuksköterska och har mycket jobb, så hon kan ju inte  
vara här lika mycket. Bengt och Mona har känt varandra 
sedan år 2000. De gifte sig år 2012 på den berömda 
stranden las Canteras i Las Palmas. Mona:
– Jag kan inte så mycket om segling, men det är härligt att 
ha en båt att åka ner till här nere i det behagliga klimatet. 
Jag tycker vi bor lyxigt ombord. Båten känns som en 
liten lägenhet. Vi planerar hyra en husbil och åka Sverige 
runt i sommar. Då är det är ju bra att man är van vid ett 
begränsat utrymme.

SEGLADE UPP PÅ LAND
Under vintern 2013 kom det in en riktig friskus i fritids-
båthamnen i Las Palmas. Eva Kullgren heter hon och 
hon hade ensamseglat sin 8,5 meter långa P 28 från 
Stockholm, via Rhen, Donau och Svarta havet, ner till  
Las Palmas. Korsade Svarta havet utan sjökort och 
med endast en kompass. Tog sig över Medelhavet och 
genom Gibraltar sund, utan vare sig vindroder eller 
automatstyrning. Satte kurs på Cadiz, somnade vid 
rodret och seglade rakt upp på land! Det var lyckligtvis en 
populär sandstrand som hon hamnade på. När morgonen 
och tidvattnet kom fick hon hjälp av hundratals badande 
människor med att dra loss båten från stranden och ut  
på tillräckligt djupt vatten. 

I Las Palmas blev skrovet tvätt och slipat, hjärtstocken 
förstärkt och alla genomföringarna utbytta. Den mer är 
femtio år gamla båten fick också masten inoljad i stället 

för fernissan som smält i värmen. Sedan var det dags för 
ensamseglande Eva att sätta sydlig kurs, mot Kap Verde.

INTERNATIONELLT RADHUSOMRÅDE
Sven Sandström, 82, och hans hustru Nicole har haft sin 
Hallberg/Rassy 39:a liggande i Las Palmas permanent 
sedan 2009. De bor sex månader på sin båt och sex 
månader i sitt hus i Hälsingland, nära Bollnäs. När det är 

AV: RAMON FRIDÉN. FOTO: RAMON FRIDÉN.

ETT ANNORLUNDA BÅTLIV
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Christer Johansson. 
Sven o Nicole Sandström  
och Bengt o Mona Lind. Allegro 33an Mona-Mi Ola Lindegård Eva Kullgren och P28Kustbevakningen har letat knark
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dags att åka mot söder eller norrut, sätter de sig i sin bil 
och kör genom Europa, ner till Huelva i sydvästra Spanien. 
En sträcka på cirka 450 mil. Bor på olika hotell utefter 
vägen och besöker intressanta platser. Tar sedan bilen  
på färja över till Las Palmas.
– Det är en del av nöjet att göra resan till något spännande. 
Och i vår ålder är det viktigt att ta vara på de godbitar som 
livet bjuder, säger Sven.

Sven gick till sjöss som ung. Jobbade i handelsflottan 
som maskinist. Men han har också tusentals sjömil  
i benen på egen köl. Tillsammans med hustru  

Nicole har han gjort ett par vändor till Västindien och seglat 
runt i Medelhavet.
Nu är de fast förankrade i Las Palmas varje vinterhalvår. 
Och trivs som fisken i vattnet, som Nicole säger:
– Här på bryggan känns det som  vi bor i ett  internationellt 
radhusområde. På ena sidan av oss ligger en japan med 
sin båt. På den andra sidan en schweizare och mitt emot 
på bryggan två spanska båtar med familjer vi lärt känna. 
Dessutom ligger det flera svenska båtar på samma brygga. 
Vi har ett härligt nätverk här och trivs verkligen med att 
umgås med alla likasinnade.
Sven instämmer:
– Alla vi svenskar här nere umgås, mer eller mindre.  
Bland annat träffas många av oss ofta på en bar här i 
hamnen för att, snacka skvallra lite och umgås i allmänhet. 
Dessutom brukar vi vara ett gäng som, då och då, vandrar 
uppe i bergen här på ön. Det ger ju bra motion.

Fritidsbåthamnen i Las Palmas rymmer ett tusental 
båtar. Ungefär hälften är mer eller mindre bebodda. 
Helårskostnaden för en båt runt tio meter hamnar på cirka 
18-20.000 kr per år. Då ingår vatten och elanslutning 
vid bryggan. Det finns fyra ordentliga dusch -och 
toalettanläggningar inom hamnområdet. Däremot finns 
det ingen anläggning för att tömma alla de hundratals 
båttoaletterna i de bebodda båtarna. Dessa används 
nödvändigtvis nattetid, då gångavståndet över bryggor, 
till de offentliga toaletterna ofta handlar om flera hundra 
meter, i mörker. Tidvattnet på 2,5 meter rensar naturligtvis 
upp och tar med avfallet i hamnbassängen ut till havs,  
men morgondopp är inte att rekommendera.

Det är viktigt att man kan visa upp papper på att 
man äger båten och att man har den fullt försäkrad 
för att få en plats hamnen. Man måste dessutom 

godkänna en sk ARC-klausul i hamnplatskontraktet.  
Det innebär att man förbinder sig att lämna platsen i 
november. Den behövs då till de cirka 250 kappseglare 
som anländer för att delta i den årliga kappseglingen över 
Atlanten till ön Santa Lucia i Västindien.
– Då får man lägga sig på svaj eller segla över till  någon 
annan hamn, kanske på Teneriffa, säger en långliggare
Trots giftfärg växer det duktigt på båtbottnar i Atlantens 
vatten. Ska man skrapa båten ren måste den upp. 
Småbåtsvarvet i Las Palmas tar cirka två tusen för att lyfta 
upp och sätta i en segelbåt. Dygnshyran på slipen kostar 
ungefär 175 kr, för en 9-metersbåt.

Svenska flaggor syns på alla bryggor...
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Ny motor till säsongen 2015 
Funderar du på motorbyte? Under hösten har vi extrapriser från våra leverantörer.
Vi säljer och monterar: Volvo Penta - Yanmar - Mercury/MercCruiser -  Beta - Vetus

Fr.o.m. 1/7-2015 skall båtar utrustade med WC och direktutsläpp 
i sjön ha WC-tank och däcksutsug. Fråga oss om råd och offert.

Vi stöldmärker utombordsmotorer och båtar med Securmark. Pris från 1.490:-
   

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med något annat, vi är ditt 
fullservicevarv på Värmdö.

 

Öppet: måndag – fredag 08.00 – 17.00 · 27/9 - 26/10. Helgöppet 10.30 –14.00
Telefon: 08-571 450 45 · Telefax 08-571 455 00 · E-post: mail@brohallmarin.se

P
er kan berätta hur fantastiskt nöjd han 
var med manövrar, trim och taktik och 
att allt flöt på så bra. 
– Vi kom rätt vid varje vägval. 
Exempelvis valde vi inte raka vägen 
från Almagrundet ner mot Visby, utan 
tog av mot öster och seglade mellan 
Kopparstenarna och Gotska sandön.  

Vi trodde på att vinden skulle vrida från nordöst till 
nordväst. Det visade sig vara ett bra val, för vi fick bättre 
skärning, kunde gippa öster om Kopparstenarna och  
höll bra fart. Pers knep var också att försöka hålla koll  
på andra båtar genom AIS och att hela tiden leta efter  
vind och lönsamma vägar
– Trots de lätta vindarna lyckades vi hela tiden hålla fart 
i båten, även om det var slitsamt att hela tiden segla och 
driva den till hundra procent. Det gick eftersom vi alla 
ombord är motiverade och samspelta.  

Vi hade tur, men använde vår skicklighet, svarade Per  
på hur han och besättningen orkade koncentrera sig  
i den tidsmässigt längsta kappseglingen runt Gotland  
i mannaminne. Tre dygn sex timmar och 28 minuter  
tog det La Dolce Vita att avverka de 350 sjömilen i år.  
Från kl 10.20 på söndagen till 17.48 på onsdagen.
Samma strategi använde Per & Co förra gången han vann. 
Nu igen var slutsatsen att längre väg kan kompenseras  
av mer vind och bättre gång. 

Särskilt stark var segern med tanke på att 
besättningen är goda vanliga seglare och inte inhyrda 
händer – proffs. Dessutom är La Dolce Vita en fullt 

inredd möblerad semesterbåt under däck och försedd med 
standardmast. Men den är väl preparerad med perfekt 
bottenfinish och segel för de flesta vinklar och vindstyrkor.
Besättningen bestod av Per Lindstedt, Ted Lindgren, 
Tryggve Hansson, Adam Blomqvist, Aarne Lindroos,  
Jonas Bergström, Klas Beskow.

Redan på väg ut till 
Sandhamn visade  
La Dolce Vita på vinnar- 
takter genom att glida 
på bättre än många 
konkurrenter.

Per Lindstedt och hans besättning på  
Finngulf 33:an La Dolce Vita på Bullandö gjorde  

det igen. De vann ÅF Offshore Race/Gotland Runt  
totalt för andra gången på tre år.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

totalvann - igenBULLANDÖBESÄTTNING

Glad besättning efter  
1a totalt i ÅF Offshore Race.

La Dolce Vita längst ner till vänster.



Välkommen till Stockholm Marin – beläget på ostkustens  största 
 marina med skärgårdens bästa säljläge på Bullandö!

Köpa eller sälja båt?

Vilken sommar! Varmt och härligt med en rekordförsäljning  
på över 100 båtar! Vi känner positiva vindar blåsa över 
 båtmarknaden. Funderar du på att sälja din båt till nästa år  
– hör av dig till oss redan nu. Säsongen börjar redan i mars.

Varmt välkommen till  Bullandö Marina, besök oss på  webben  
stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.

Samarbetspartners

SthlmMarin_annons_195x127.indd   1 2013-08-16   11.46

08-571 458 54

N 59° 17´9, E 18° 39´2

Restaurang Catering
Festvåning Konferens

www.bullandokrog.se

Julbord 5-21 December

ShipShape
E-post:   info@ship-shape.se
Telefon: +46 (0)8 747 2151
Mobil:    +46 (0)70  891 95 04
www.ship-shape.se

Rigga av och på säkert! Låt din rigg få en ordentlig 
genomgång med protokoll!
Vi hjälper till med allt och du får ett riggprotokoll och en 
åtgärdsplan inför nästa säsong! Vi gör också stående 
riggbesiktningar med protokoll. Boka online direkt på 
www.bullandomarina.se eller kontakta oss på adress 
nedan!

Just nu ”15 % Rabatt” på all ny stående, löpande rigg 
och mantåg! Vi pressar ändstycken till vajer i dimensioner 
från 4-12 mm. Beställer du nytt häckstag med akterstag-
slatta, eller backstag i D-pro med talja, så bjuder vi på 
ögonsplitsarna som extra rabatt! Obs! Priserbjudanden 
gäller order före 15 november 2014!

Vi samarbetar med Seldén och säljer hela deras och de 
fl esta ledande fabrikanters tillbehörsprogram för rigg 
och däckslayout. Du kan beställa allt från oss. Rullsystem, 
självslående focksystem eller helt komplett rigg! Välj det 
bästa direkt på www.seldenmast.se

Kontakta oss gärna för en konsultation
Vi fi nns i vår riggverkstad på Bullandö i stora hallen 
Södra kortsidan. Ring gärna innan, Vi är oftast 
på fältet och arbetar!

Seldén  –  LIROS  –  FSE Robline  –  Harken  –  Profurl  –  Spinlock  –  2:1 System  –  Gennakerpeken



TyMar Marinelektronik • Bullandö Marina • 139 56 Värmdö • Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se

Ligg seglet före, 
boka tid idag!
Det är dags att boka in höstservicen. All vår 
försäljning, installation och service utförs av 
auktoriserad personal inom marinelektronik.

annons_tymar_3.indd   1 2013-08-15   08.53

Båtuthyrning

Sverige - Världen - Kanalerna

08- 571 459 00     info@rtc.se     www.rtc.se

•	 Flytbryggor
•	 Fasta	bryggor
•	 Y-bommar
•	 Bojar
•	 Sjötransporter
•	 Bryggreparationer
•	 Underhåll

Unna	din	båt	en	ny	
brygga	till	sommaren!

Kontakta	Robert	Vikarby	för	offert.
08-737	03	07					www.bullandobryggan.se

Vi	bygger	bryggor	på	beställning.
BÅTKAPELL
TILL HÖSTPRISER!
Hösten är den bästa tiden att köpa nytt kapell, så 
att du kan möta våren och den nya båtsäsongen i 
lugn och ro. Dessutom får du bra höstpriser med 
kännbara rabatter. 

Kontakta oss för en o�ert!

Hösten är den bästa tiden att köpa nytt kapell, så 
att du kan möta våren och den nya båtsäsongen i 
lugn och ro. Dessutom får du bra höstpriser med 
kännbara rabatter. 

Kontakta oss för en o�ert!

Extra komfort för båtlivet

I samarbete med:Cover Up Kapellmakeri 
Bullandö Marina, 139 56 Värmdö 
Tel. 08 571 51 670   
info@coverup.se

Cover Up Kapellmakeri 
Bullandö Marina, 139 56 Värmdö 
Tel. 08 571 51 670   
info@coverup.se

Erbjudandet är i kraft 
september–november 2014

rabatt på båtkapell ochbåtdynor

Manövrera och lägga till
– Jobbigt vid tilläggningar? 
Boka en utbildningsdag i din egen 
båt. Stor eller liten båt spelar ingen 
roll. Vi planerar och genomför 
dagen enligt dina/era önskemål. Vi 
kör året runt, bara det är isfritt.

Vi har 30 års erfarenhet. Vi har utbildningar 
för alla – från nybörjare till proffs. 
Läs mer på vår hemsida – www.langbeck.se
Gilla oss på Facebook.

Vi finns på Bullandö Marina.

Utbildningar för 
dig med motorbåt

Langbeck.se
08-6647799, info@langbeck.se, 

www.langbeck.se

Högfartsutbildning
Med fritidsbåt – kurser på våren
För yrkestrafik – kurser höst och vår

         Öppettider:
1/9 - 14/9   Tis - Sön    Kl:    10-16
15/9 - 28/9   Ons - Sön  Kl:    10-15 
29/9 - 11/2  Tors - Sön  Kl:    10-15



Nordic Yachts AB | www.nordicyachts.se
 Bullandö Marina, 139 56 Värmdö | 08-570 225 50 | info@nordicyachts.se

Generalagent för Elan & Far East Boats

Nordic Yachts har en drömbåt för alla!

Kappseglare, Bryggseglare, Dagsseglare, Snedseglare, Racingseglare, 
Cocktailseglare, Finseglare, Semesterseglare, Cruisingseglare, 

Atlantseglare, Familjeseglare, Långfärdsseglare...

- JA, oavsett vilken typ av seglare Du är, 
så lovar vi att en av våra f.n. 14 modeller passar just Dig!

Välkommen in till oss för titta på Din nästa båt!


